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www.safeandcareco.com

Made in China

www.safeandcareco.com

Safety is our first thought

We have for more than two decades been dedicated find 
ways to reduce hazards around toddlers in the home.
Our products are not substitution for parental care and 
supervision, but we try to give parents peace of mind by 
providing products developed specifically to reduce hazards 
and manufactured to meet only the most strict 
requirements and highest level of quality.

Safe and Care co - we do what we do best always striving 
to be better through constant improvements.

UK

Sikkerhet er det første vi tenker på

I over to tiår har vi vært dedikerte til å finne måter å 
redusere farer rundt småbarn i hjemmet på.
Våre produkter erstatter ikke foreldres omsorg og tilsyn, 
men vi prøver å gi foreldre sinnsro ved å levere produkter 
spesifikt utviklet for å redusere farer, og produsert til å 
møte de strengeste krav og høyeste kvalitetsnivåer.

Safe and Care Co - vi gjør det vi gjør best, og prøver alltid å 
bli bedre gjennom konstante forbedringer.

NO

安全是我们的首要考虑的因素

我们寻求通过一些方式以减少儿童因在家中所存在的危
险而造成的伤害，我们致力于这一领域已有20多年。

我们的产品并不能替代父母的关心和监护，但是我们将
通过这些专门为减少儿童所受到的伤害而设计，生产并
符合最为严格要求的优质产品，让父母安心，省心。

Safe and Care Co- 我们将尽我们所能，通过不断地改
善，做得更好。

ZH

Sikkerhed er vores vigtigste fokus

I mere end to årtier har vi gjort vores bedste for at bidrage 
til at mindske risikoen for ulykker i hjemmet for børn.
Vores produkter er ikke erstatning for forældres omsorg og 
overvågning, men vi håber at kunne bidrage til en større 
følelse af tryghed ved at levere produkter, der er specielt 
udviklet og produceret med børnesikkerhed for øje. Og alle 
vore produkter er underlagt de strengeste kvalitetskrav.

Safe and Care co - vi gør det, vi er gode til, og vi vil være 
bedre dag for dag.

DK

Säkerhet är vår första tanke

Vi har i över två årtionden gjort vårt yttersta för att minska och 
förhindra risken för skador och olyckor i hemmet för våra barn. Våra 
produkter ersätter inte föräldrarnas ansvar för uppsikt och 
övervakning över sina barn men vi hoppas kunna ge en trygghet 
genom att leverera produkter som är speciellt utvecklade och 
producerade med barnens säkerhet för ögonen.
Alla våra produkter är testade och följer de strängaste och högsta 
kvalitetskraven.

Safe and Care Co - vi gör det vi är bäst på och vi strävar efter att bli 
ännu bättre genom att hela tiden utveckla oss själva och våra 
produkter.

SE

Безопасность для нас— прежде всего

В течение более чем двух десятилетий мы работаем для того, чтобы находить 
способы уберегать детей от различных опасностей, которые их подстерегают в 
повседневной жизни дома.
Наша продукция, конечно же, не сможет заменить родительскую заботу и 
надзор, однако она позволит вам обрести спокойствие и уверенность в том, что 
вашему ребёнку ничто не угрожает. Наша продукция была специально 
разработана таким образом, чтобы сокращать различные риски и опасности для 
ребёнка в доме, и соответствует самым строгим требованиям в области 
высочайшего уровня качества.
Safe and Care Co: мы занимаемся тем, что у нас получается лучше всего, и 
постоянно стараемся совершенствоваться.

RUS
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Wall mounted extending safety gate. Allows for installation in doorways on stairs, across the front of ope-
nings, or at varying angles between solid surfaces.

IMPORTANT - READ AND FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR 
FUTURE REFERENCE
Please read the instructions thoroughly, failure to do so may result in damage to the gate or could in worst 
case cause injury to your child. When unpacking the gate, carefully check all parts.

WARNING
This gate is designed and tested for children up to 24 months. However, this guidance should be constantly monitored against 
your child’s own development.
Individual children’s skills develop at different ages and if your child can operate or climb the gate, it should not be used.
• Incorrect fitting or positioning of this safety barrier can be dangerous.
• Do not use the safety barrier if any components are damaged or missing.
• The safety barrier must not be fitted across windows.
• This safety gate is for domestic use only.
• Stop using the barrier if the child is capable of climbing it.

PRODUCT INFORMATION
• Gate extends from 66 - 110 cm.
• When mounting across the face of an opening it will cover aperatures much smaller than 66 cm.
• It can be fitted internally to door frames and architraves, across the top or bottom of stairs and at various angles across 

openings.
• Ensure that the wall, door frame or stair post to which you are fitting the gate, is strong and rigid, free of dirt and grease. If 

mounting onto brick, drywall or other surfaces, it may be necessary to mount a wooden batten onto the wall first.
• The screws provided are for wood only. If mounting into brick, or plasterboard, the correct fixings and screws should be 

obtained.
• Keep these instructions and the spanner for future reference and use.
• This gate has a manual locking mechanism. It should always be closed correctly after use.
• When fitted as per these instructions this gate conforms to: EN1930:2011

Please note the following:
• The position of the safety barrier in relation to the stairs may have an adverse effect on 

your child’s safety.
• If the safety barrier is used at the top of the stairs it should not be positioned below the top 

level. See fig. A
• If the safety barrier is used at the bottom of the stairs it should be positioned at the lowest 

tread possible. See fig. B
• If the gate has been exposed to an accident it must not be used again.
• Please note that this product will not necessarily prevent accidents from happening.
• Never leave your child unattended.
• Once the gate is installed, read the instructions again and check the gate is
• correctly fitted and secure.
• If the gate is damaged, it must not be used again.
• Do not hang or tie toys to any part of this gate.
• Never allow your children to swing on the gate.
• Only use original spare parts for this product.
• Never climb the gate, always open it.
• After use keep the gate closed and secured.
• Periodically check the security of the fixings and the general condition of the parts. Adjust if 

necessary, referring to this User Guide.
• Do not allow older children to climb the gate as this may pose a danger.
• Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

UK
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Part list

2 Lower hinge part

2 Hinge spindle with locknut already installed in gate

2 Top part for lower hinge

8 Screw sockets

1 Locking latch

2 Latch spindle with lock nut already installed in gate.

1 Spanner

1 Lower locking bracket

8 Fixing screws - 6 short and 2 long

2 Assembly clamping brackets

2 Top clamps

2 Bottom clamps

2 Direction stoppers

1 Gate section (n) with two Hinge spindles (b)
1 Gate section (0) with two Latch spindles (f)
1 Template

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)             x6  x2

(j)

(k)

(l)

(m)

UK
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INSTALLATION AND ASSEMBLY OF THE GATE

       Pict. 1

For conventional fitting inside a door frame or across the inside of an opening, place the two gate 
sections together. Ensure the screwed spindles are at alternate ends. Extend both sets of spindles 
to a max of 30 mm out of the gate. Do not lock at this stage. Ensure that the scalloped end caps 
create a smooth transition from one gate half to the other.

With the gate in the required location, slide the gate halves apart until the vertical bars on each 
gate half align and there is a gap of between 30 - 60 mm from the outermost vertical bar and 
the edge of the opening on either side of the gate. Insert the clamp brackets (j) centrally to the 
overlap of the gate halves, one at the top and one at the bottom, In each case the clamp should be 
installed from the bottom, See pictures 2 & 3.

       Pict. 2       Pict. 3

Insert the top clamps (k) into the top bracket and loosely assemble with 4 screw sockets (d). Repe-
at for the bottom clamps using parts (l) which are sculptured to fit between the vertical bars of the 
gate. Fully secure all screws using a Philips screwdriver.

1a. FITTING THE HINGES
Using the supplied template labelled (B), mark the screw hole positions and mount the top and 
bottom hinges using the bottom fixing only at this stage. Use screws (i) if suitable. See pictures 4 
& 5. Note it is important that the template is positioned vertically, and with the base flush with the 
floor. The heights of the fixings are an important safety feature.

       Pict. 4       Pict. 5

        long screws
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1b. FITTING OF THE LATCHES
IMPORTANT:
If fitting the gate at top of stairs always use the direction stoppers (m) These should be used to 
prevent the gate from opening out over the stairs, which can lead to a dangerous situation. Prior 
to mounting the latches onto the wall or frame, insert the stoppers in whichever side of the top 
and bottom latches (e & h) is required. See pictures 6a-h.

Pict. 6a     Pict. 6b           Pict. 6c          Pict. 6d     Pict. 6e     Pict. 6f          Pict. 6g       Pict. 6h

Using the section of the template marked ”A”, mark the corresponding holes for the top and bot-
tom latches and secure into place using the screws (i) if suitable.

       Pict. 7          Pict. 8       Pict. 9

2. ALTERNATIVE FITTING POSITIONS
The fittings in this kit also allows for the gate to be installed at various angles across an opening 
or indeed, across the face of an opening, subject to the profile of the door frame / architrave being 
suitable. You should offer up the gate and fittings prior to drilling to ensure you can obtain a 
satisfactory fit. Angular installations are exactly as above; but for installation across the face of an 
opening see pictures 10 - 10.4.

       Pict. 10

        10.1           10.2             10.3   10.4

UK
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For fitting across the face of an opening, place the two gate sections together. Ensure the 
screwed spindles are at alternate ends. Extend both sets of spindles to a max of 30 mm out of the 
gate.

Do not lock at this stage.

Item (j), the top and bottom assembly clamps, can only be fitted when the bars on both gate halves 
align. Insert the clamp brackets centrally to the overlap of the gate halves, one at the top and one 
at the bottom. In each case the clamp should be installed from the bottom, Refer to pictures 2 & 3.

2a. FITTING THE LATCHES AND HINGES
Using the template supplied, install the brackets as per pictures 4 & 5. Note the hinges can be 
mounted either on the left or the right.

3. FINAL MOUNTING
Place the hinge spindles in the gate, over the top and the bottom hinge brackets (a). Install the 
hinge Top parts (c) using the screws (i) if suitable

       Pict. 11    Pict. 12

Adjust the latch spindles so they can slide into the top and bottom locking latch.

       Pict. 13    Pict. 14

Check the operation of the latch and hinge assemblies. Adjust using the spindles to achieve a 
smooth operation. To open the gate, press the latch downwards with your thumb and lift the gate 
out of the cups.

When closing the gate, be sure that both spindles are in the cups and that the top latch is secure. 
Tighten the lock buts on all 4 spindles, using the spanner (h). Re-check operation.
YOUR GATE IS NOW READY TO USE.

Periodically you should check the tightness of the fittings and the lock 
nuts and ensure the gate is secure and functioning correctly.

UK
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Vægmonteret sikkerhedsgitter. Kan installeres i døråbninger, på trapper og udvendigt foran åbninger i variable 
vinkler mellem stærke overflader.

VIGTIGT – LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING 
OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG
Venligst læs den vejledning omhyggeligt, da det i modsat fald kan forårsage fejlfunktion af produktet og i værste fald lede til 
ulykker og skade på dit barn. Når produktet pakkes ud, check omhyggeligt at alle dele er leveret med.

ADVARSEL
Dette gitter er designet og testet for børn op til 24 måneder. Desuagtet skal dit barns udvikling følges nøje, da børn udvikler 
sig individuelt. 
Som følge af den individuelle udvikling vil børn være i stand til at klatre over eller åbne gitteret på forskellige alderstrin. Hvis 
og når dette sker bør gitteret ikke anvendes.
• Ukorrekt installation af dette gitter kan være farligt for barnet.
• Anvend ikke dette gitter hvis dele af eller til  gitteret er beskadiget eller mangler.
• Dette gitter må ikke anvendes foran vinduer.
• Dette gitter må kun anvendes i private hjem.
• Stop brugen af gitteret når og hvis dit barn er i stand til at klatre over det.

PRODUKT-INFORMATION
• Gitteret kan indstilles til åbninger fra 66 – 110 cm.
• Når gitteret monteres udvendigt på åbninger kan det afskærme åbninger langt mindre end 66 cm.
• Kan installeres i døråbninger, på trapper og udvendigt foran åbninger i variable vinkler mellem stærke overflader.
• Før montering skal det sikres, at væggen, dør-rammen eller trappegelænder er stærkt og solidt, fri for skidt og fedt. Hvis der 

skal monteres i mursten, gips eller andre overflader end træ, kan det være nødvendigt at montere en træliste først.
• De medleverede skruer kan kun anvendes til træ. Montering i mursten, gips eller anden overflade kræver korrekte skruer og 

ravplugs.
• Gem denne vejledning og spændenøglen til senere brug.
• Dette gitter har en manuel lukke-mekanisme. Gitteret skal altid efterlades korrekt lukket og låst.
• Når gitteret er installeret i henhold til denne vejledning opfylder det EN1930:2011.

Venligst bemærk følgende:
• Placeringen af gitteret på trapper kan have en utilsigtet effekt på dit barns sikkerhed.
• Hvis gitteret anvendes på toppen af trapper skal det placeres på det øverste trin – se fig. A.
• Hvis gitteret anvendes nederst på en trappe skal det placeres yderst på det første trin - se 

fig. B
• Hvis gitteret har været involveret i en ulykke må det ikke længere anvendes.
• Bemærk at dette gitter ikke nødvendigvis forhindrer alle ulykker i at ske.
• Efterlad aldrig dit barn uden overvågning!
• Når gitteret er monteret, læs denne vejledning igen for at sikre at det er korrekt monteret og 

derfor er sikkert.
• Hvis gitteret eller dele af det er beskadiget må det ikke længere anvendes.
• Fastgør eller hæng aldrig legetøj på gitteret.
• Tillad aldrig at dit barn svinger på det åbne gitter.
• Anvend kun originale dele til dette gitter.
• Kravl aldrig over gitteret – det skal altid åbnes.
• Efter åbning sørg altid for at efterlade gitteret lukket og låst.
• Kontroller jævnligt at alle beslag m.v. er sikkert og korrekt fastgjort. Juster hvis nødvendigt i 

henhold til denne vejledning.
• Tillad aldrig ældre børn at kravle på og over gitteret, da dette kan være farligt.
• Rengør med en våd klud og et mildt rengøringsmiddel.

DK
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)             x6  x2

(j)

(k)

(l)

(m)

Komponent-liste:

2 Nedre del af hængsel

2 Hængsels-spindel med låsemøtrik 
   - er installeret i gitteret

2 Øverste del af hængsel-beslag

8 Hul–skruer

1 Låsebeslag

2 Låse-spindel med låsemøtrik – er installeret i gitteret

1 Spændenøgle

1 Nedre låsebeslag

8 Monteringsskruer – 6 korte og 2 lange

2 Samle-beslag

2 Top-beslag

2 Bund-beslag

2 Retnings-stoppere

1 Gitter sektion (n) med 2 hængsels-spindler (b)
1 Gitter section (O) med 2 låsespindler (f)
1 Skabelon

DK
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INSTALLATION OG SAMLING AF GITTERET

       Fig. 1

Ved installering af gitteret indvendigt i en døråbning eller på tværs af en åbning, anbring de to 
gittersektioner sammen. Skru alle spindler max. 30 mm ud af gitteret. Låsemøtrikkerne skal ikke 
spændes for nuværende.

Forskyd nu gittersektionerne i åbningen indtil tremmerne i sektionerne er parallelle og der er en 
afstand mellem 30 og 58 mm fra den yderste tremme i begge sider til åbningen. Anbring samlebe-
slag (j) i midten af gitteret i top og bund. I begge tilfælde skal samlebeslaget installeres nedefra se 
fig. 2 og 3.

       Fig. 2        Fig. 3

Anbring top-beslagene (k) på top-beslaget og fastgør løst 4 af hul-skruerne (d). Gentag for bund-
beslaget med de to beslag (l), der er formet så de passer mellem tremmerne.  Fastskru de 8 skruer 
med en skruetrækker til krydskærv.

1a. MONTERING AF HÆNGSLER
Anvend den medfølgende skabelon mærket ”B”, marker position for skruerne og monter øverste og 
nederste hængsel – kun i det nederste hul i begge beslag for nuværende med de to lange skruer 
(j), hvis der monteres i træ. Se fig. 4 og 5. Det er vigtig at skabelonen er helt lodret og flugter med 
gulvet. Korrekt højde for gitterets montering er vigtig for dit barns sikkerhed.

       Fig. 4        Fig. 5

        lange skruer

DK
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1b. MONTERING AF LÅSEBESLAG
VIGTIGT:
Hvis der monteres på toppe af trapper skal retnings-stopperne (m) altid anvendes!
Disse anvendes for at forhindre, at gitteret kan åbnes ud over trappen, som kan være en farlig 
situation, der derfor bør undgås. Før montering af låsebeslagene skal retnings-stopperne derfor 
monteres i den side, der vender ud mod trappen –  det gælder for beslagene (e og h). Se fig. 6a-h.

Fig. 6a        Fig. 6b           Fig. 6c          Fig. 6d     Fig. 6e       Fig. 6f           Fig. 6g       Fig. 6h

Anvend delen af skabelonen mærket “A”, marker de relevante huller til øverste og nederste låsebe-
slag og monter dem ved anvendelse af de korte skruer (j), hvis der monteres i træ.

       Fig. 7                   Fig. 8             Fig. 9

2. ALTERNATIVE MONTERINGS-SITUATIONER
Beslagene til dette gitter giver mulighed for, at gitteret kan monteres i forskellige vinkler i åbnin-
gen, eller på tværs eller uden på åbninger.
Før boring eller fastskruning skal det sikres, at gitteret monteres i lod. Montering i vinklede posi-
tioner er helt som beskrevet i det foregående. Det samme gælder, når der monteres uden på en 
åbning – se Fig. 10 – 10.4.

       Fig. 10

        10.1           10.2             10.3   10.4

DK
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Ved installering af gitteret udvendigt på en dør-åbning eller på tværs af en åbning, anbring de to 
gittersektioner sammen. Skru alle spindler max. 30 mm ud af gitteret.

Låsemøtrikkerne skal ikke spændes for nuværende.

Del (j) – øverste og nederste beslag – kan kun monteres, når tremmerne i begge halvdele er 
sammenfaldende og parallelle. Anbring samlebeslag (j) i midten af gitteret i top og bund. I begge 
tilfælde skal samlebeslaget installeres nedefra – se fig. 2 og 3.

2a. INSTALLERING AF LÅSE- OG HÆNGSELS-BESLAG
Anvend skabelonen, monter beslagene som angivet i fig.4 og 5. Bemærk at hængslerne kan mon-
teres på både højre og venstre side.

3. AFSLUTTENDE INSTALLATION
Hæng gitteret med de to hængselsspindler på de to monterede hængsler. Monter de to topbeslag 
(c) med skruerne (i), hvis der monteres i træ.

       Fig. 11    Fig. 12

Juster låsespindlerne, så de kan glide ned i top og bunds låsebeslag.

       Fig. 13    FIg. 14

Kontroller funktionen af henholdsvis låsebeslag og hængsler. Juster spindlerne for at få en optimal 
funktion og sikkerhed. For at åbne gitteret pres låsen ned med tommelfingeren og løft samtidigt 
gitteret ud af beslagene.

Når gitteret lukkes, skal det sikres, at både top og bunds låsespindler placeres i beslagene og 
falder helt på plads, og låsen aktiveres.
Spænd nu de 4 låsemøtrikker med den medfølgende spændenøgle (h). Kontroller igen gitterets 
funktion. Dit gitter er nu klar til brug.

Kontroller jævnligt at alle skruer og møtrikker er spændt for sikring af 
gitterets korrekte funktion.

DK
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Väggmonterad säkerhetsgrind Godkänd för installation i trappöppningar, framför öppningar eller varierande 
hörn mellan fasta ytor.

VIKTIGT - LÄS OCH FÖLJ DESSA INNSTRUKTIO-
NER NOGGRANNT OCH FÖRVARA FÖR 
SENARE REFERENS
Vänligen läs noggrant instruktionerna, underlåtande i att göra detta kan resultera i skador på grinden eller i värsta fall orsaka 
skador på ert barn. Vid uppackning av grinden se noggrant över alla delar.

VARNING
Den här grinden är designad och testad för barn upp till 24 månader. Hur som helst, denna anvisning ska vara en kontinuerlig 
övervakning av ditt barns utveckling. Barns individuella utveckling sker vid olika åldrar och om ditt barn kan manövrera eller 
klättra över grinden borde den inte användas.
• Felaktigt passning eller placering av denna säkerhetsbarriär kan vara farligt.
• Använd inte denna säkerhetsbarriär om någon komponent är skadad eller saknas.
• Säkerhetsbarriären får inte sättas in runt fönstren.
• Denna säkerhetsgrind är bara för hemmabruk.
• Sluta använda denna barriär om barnet kan klättra över den.

PRODUKTINFORMATION
• Grindförlängning från 66-110 cm.
• Vid montering tvärs över en öppning den kommer då att täcka mindre öppningar än 66 cm.
• Den kan passas in mellan dörrkarmar och foder, mellan trappöppning vid över och under öppningar och varierande tvär 

vinklade öppningar.
• Försäkra att väggen, dörrkarmen och trappinlägget till vilken du sätter fast grinden är stark och rigid, fri från smuts och fett. 

Vid montering mot tegel, gipsvägg eller annan yta, kan det vara nödvändigt att först montera en trä läck på väggen.
• Medskickade skruvar är endast för trä. Vid montering mot tegel eller gipsskivor korrekt fixeringsskruv är då nödvändig.
• Spara denna instruktion för senare referens och användning.
• Denna grind har en manuell låsmekanism. Den måste alltid bli stängd korrekt efter användning.
• När den är placerad enligt instruktion överensstämmer den med: EN 1930:2011

Vänligen notera detta:
• Placeringen av denna säkerhetsgrind i relation till trappan kan ha en ogynnsam effekt på ditt 

barns säkerhet.
• Om denna säkerhetsbarriär används i över trappöppningen borde den inte bli placerad 

nedanför den högsta nivån. Se figur A
• Om denna säkerhetsbarriär används i den nedre öppningen av trappan borde den placeras på 

den lägsta möjliga nivån Se figur B
• Om grinden har blivit skadad får den inte användas igen.
• Vänligen notera att denna produkt kommer inte att förebygga olyckor från att hända.
• Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn.
• När grinden är installerad, läs instruktionerna igen och kontrollera att grinden är korrekt 

fastsatt och säker.
• Om grinden är skadad bör den inte användas igen.
• Häng inte eller knyt inte fast leksaker på någon del av grinden.
• Tillåt aldrig barnet att gunga på grinden.
• Använd endast original delar för denna produkt.
• Klättra aldrig över grinden, öppna den alltid.
• Efter användning håll grinden stängd och låst.
• Periodvis kontrollera säkerheten av fixeringen och att den är i gott skick. Korrigera om 

nödvändigt enligt användningsinstruktionerna.
• Tillåt inte äldre barn att klättra över grinden eftersom det kan vara farligt.
• Våttorka med milt rengöringsmedel.

SE
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)             x6  x2

(j)

(k)

(l)

(m)

Innehållslista

2 Låga gångjärnsleder

2 Gångjärns axlar med låsmutter redan installerade
   på grinden

2 Topp delar till låga gångjärn

8 Skruvhylsor

1 Låsspärr

2 Lås krets axel med låsmutter redan installerade
   på grinden

1 Skruvnyckel

1 Lågt lås fäste

8 Fixeringsskruvar - 6 korta och 2 långa

2 Monterings kläm fästen

2 Toppklämmor

2 Bottenklämmor

2 Direktionsstopp

1 Grindsektion(n) med två gångjärnsaxlar (b)
1 Grindsektion (0) med lås krets axel (f)
1 Mall

SE
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INSTALLERING OCH IHOPSÄTTNING AV GRINDEN

       Bild 1

För konventionell placering i en dörrkarm eller mellan en öppning, placera grindsektionerna tillsam-
mans. Försäkra att de skruvade krets axlarna är i slutet. Förläng båda delarna med krets axlarna 
till en maximalt 30 mm ut från grinden. Lås inte vid detta tillfälle. Försäkra att den uddiga ändens 
hylsa skapar en mjuk övergång från en grind till halva vägen till den andra.

Med grinden på den tänkta platsen, öppna grinen halvvägs till den vertikala stången på varje 
grinds halva. Justera så att det är ett mellanrum på 30-60 mm från den yttersta vertikala stången 
och kanten på öppningen på varje sida av grinden. För in kläm fästena (j) centralt för att överlap-
pa grindens halva, en där uppe och en där nere, vid varje tillfälle klämman måste installeras från 
botten. Se bild 2 och 3.

       Bild 2        Bild 3

För in de övre klämmorna (k) in i övre fästet och löst  sätt ihop 4 skruvhylsor (d).  Repetera samma 
sak för de botten kläms delar (l) som är formade att passa mellan den vertikala stången av grinden. 
Säkra helt alla skruvar med hjälp av Philips skruvmejsel.

1a. PASSA IN GÅNGJÄRNEN
Användande av medskickad mall märkt (B) markera skruvarnas hål position och montera övre och 
undre gångjärn genom att bara använda den fixeringen vid detta tillfälle. Använd skruvar (i) om 
de passar. Se bild 4 och 5. Notera att det är viktigt att mallen är satt vertikalt och att basen är i 
jämnhöjd  med golvet.  Höjden av placeringen är viktig av säkerhetsskäl.

       Bild 4        Bild 5

        lång skruv
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1b. PLACERING AV LÅS SPÄRR
VIKTIGT:
Om placering av grind i övre trapp öppning ska riktnings spärren alltid användas (m). Dessa ska 
alltid användas för att förbygga att grinden öppnas ut över trappan, vilket kan leda till en  farlig 
situation.  Innan montering av låsspärrar på vägg eller dörrkarm, för in spärrar på vilken som helst 
sida på övre och nedre låsspärrar (e och h). Se bild 6a-h.

Bild 6a     Bild 6b           Bild 6c             Bild 6d    Bild 6e      Bild 6f            Bild 6g         Bild 6h

Användning av sektionen mall markerad “A” markera motsvarande hål för övre och nedre låsspärr 
och säkra på plats med en skruvar (i) om de passar.

       Bild 7           Bild 8             Bild 9

2. ALTERNATIVA PLACERINGS LÄGEN
Placering av detta set tillåter grinden att bli installerad i olika vinklar i en öppning eller mellan 
öppningar/ foder som passar. Du borde sätta ihop grinden och tillbehör innan du borrar för att vara 
säker på att du kan nå ett önskad passning. Vinklade installationer är precis som ovan:; men instal-
lationen mellan öppningar se bild 10-10.4.

       Bild 10

        10.1           10.2             10.3   10.4

SE
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För inpassning mellan öppningar, placera två grindar tillsammans. Försäkra att de skruvade krets 
axlarna är i slutet. Förläng båda delarna med krets axlarna till en maximalt 30 mm ut från grinden.

Lås inte vid detta tillfälle.

Artikel (j) övre och nedre hopsättning av klämmor kan bara passa när stången på båda grindhalvor-
na är justerade. Sätt i konsolens klämmor centralt på den överlappande delen av grindhalvan, en 
där uppe och en där nere. Vid varje tillfälle ska klämman installeras nedifrån. Se bild 2 och 3.

2a. INPASSNING AV LÅSSPÄRR OCH GÅNGJÄRN
Användande den medskickade mallen, installera konsolen som bild 4 och 5 visar. Notera att gån-
gjärnen kan monteras på vänster eller höger sida.

3. SLUTLIG MONTERING
Placera gångjärns axeln i grinden på grinden över det övre och nedre gångjärnet (a). Installera 
gångjärnet övre delar (c) med skruvar (i) om de passar

       Bild 11    Bild 12

Justera låsspärrens axel så att de kan glida in till toppen och botten för att låsa spärren.

       Bild 13    Bild 14

Prova funktionen av spärren och gångjärns sammansättningarna. Justera med hjälp av gångjärns 
axeln för att uppnå en mjuk funktion. För att öppna grinden, tryck spärren nedåt med din tumme 
och lyft grinden utåt från kupan.

Vid stängning av grind, försäkra er att båda axlarna är i kuporna och att låsspärren på ovansidan är 
säkrad. Strama åt låsbultarna på alla 4 gångjärnen med hjälp av skruvnyckel (h). Kontrollera igen. 
ER GRIND ÄR NU KLAR ATT ANVÄNDA.

Periodvis kontrollera skruvarnas åtdragning, inpassning och låsmuttrarna 
för att försäkra att  grinden är säker och funktionellt korrekt. 

SE
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Veggmontert utvidbar sikkerhetsport. Kan monteres i døråpninger i trapper, på tvers av åpninger, eller i 
forskjellige vinkler mellom solide overflater.

VIKTIG – LES OG FØLG DISSE INSTRUKSJONE-
NE NØYE OG TA VARE PÅ DEM FOR 
FREMTIDIG REFERANSE
Les instruksjonene nøye, forsømmelse av dette kan føre til skade på porten, eller, i verste fall, skade på barnet ditt. Kontroller 
alle deler nøye når du pakker opp porten.

ADVARSEL
Denne porten er utviklet og testet for barn opp til 24 måneder gamle. Denne veiledningen bør imidlertid overvåkes konstant 
mot ditt barns utvikling. Individuelle barns evner utvikles ved forskjellige aldre, og hvis ditt barn kan bruke eller klatre på 
porten, bør den ikke brukes.
• Feil tilpassing eller plassering av denne sikkerhetsbarrieren kan være farlig.
• Ikke bruk sikkerhetsbarrieren hvis noen komponenter er skadde eller mangler.
• Sikkerhetsbarrieren må ikke monteres foran vinduer.
• Denne sikkerhetsporten er kun for husholdningsbruk.
• Stopp bruk av barrieren hvis barnet kan klatre på den.

PRODUKTINFORMASJON
• Port utvides fra 66 - 110 cm.
• Ved montering på tvers av en åpning, vil den dekke åpninger mye mindre enn 66 cm.
• Den kan monteres internt til dørrammer og karmer, på tvers av topp eller bunn av trapper, og i forskjellige vinkler på tvers 

av åpninger.
• Sikre at veggen, dørrammen eller trappesøylen som du monterer porten til er sterk og fast, og fri for skitt og fett. Ved 

montering på mur, tørrmur eller andre overflater, kan det være nødvendig å montere en treplanke først.
• De medfølgende skruene er kun for tre. Ved montering på mur eller gips må korrekte festemidler og skruer anskaffes.
• Ta vare på disse instruksjonene og skrunøkkelen for fremtidig referanse og bruk.
• Denne porten har en manuell låsemekanisme. Den bør alltid lukkes korrekt etter bruk.
• Når montert i henhold til disse instruksjonene, overholder denne porten: EN1930:2011

MERK FØLGENDE:
• Sikkerhetsbarrierens posisjon i forhold til trappen kan ha en ugunstig effekt for ditt barns 

sikkerhet.
• Hvis sikkerhetsbarrieren brukes på toppen av trappen, bør den ikke plasseres under topp-

nivået. Se fig. A
• Hvis sikkerhetsbarrieren brukes i bunnen av trappen, bør den plasseres på det lavest mulige 

trinnet. Se fig. B
• Hvis porten har vært ute for en ulykke, må den ikke brukes igjen.
• Merk at dette produktet ikke nødvendigvis vil forhindre at ulykker inntreffer.
• La aldri barnet ditt være uten tilsyn.
• Les instruksjonene på nytt etter at porten er installert for å kontrollere at den er korrekt 

montert og sikker.
• Hvis porten er skadet, må den ikke brukes på nytt.
• Ikke heng eller knytt leketøy til noen del av denne porten.
• La aldri barna dine svinge på porten.
• Bruk kun originale reservedeler for dette produktet.
• Klatre aldri over porten, åpne den alltid.
• Hold porten låst og sikret etter bruk.
• Kontroller periodisk at festet er sikkert og at delene er i god stand. Juster om nødvendig, se 

denne brukerveiledningen.
• Ikke la eldre barn klatre over porten, da dette kan utgjøre en fare.
• Tørk ren med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel.

NO
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Deleliste

2 Nedre hengelsdel

2 Hengselspindler med låsemutter allerede
   montert i port

2 Toppdel for nedre hengsel

8 Skruehylser

1 Låsrigel

2 Låsespindler med låsemutter allerede montert i port

1 Skrunøkkel

1 Nedre låsebrakett

8 Festeskruer - 6 korte og 2 lange

2 Klembraketter

2 Toppklemmer

2 Bunnklemmer

2 Retningsstoppere

1 Portdel (n) med to hengselspindler (b)
1 Portdel (0) med låsespindler (f)
1 Mal

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)             x6    x2

(j)

(k)

(l)

(m)
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INSTALLERING OG MONTERING AV PORTEN

       Bilde 1

For normal montering i en dørramme eller på tvers av en åpnings innside, plasseres de to portdele-
ne sammen. Sikre at de gjengede spindlene er på motsatte ender. Trekk ut begge sett med spindler 
til maksimalt 30 mm utenfor porten. Ikke lås på dette stadiet. Sikre at endedekslene oppretter en 
jevn overgang fra en porthalvdel til den andre.

Med porten på ønsket sted skyves porthalvdelene fra hverandre til de vertikale stengene på hver 
porthalvdel er innrettet og det er en åpning på mellom 30 - 60 mm fra den ytre vertikale stangen 
og kanten av åpningen på hver side av porten. Før klemmebrakettene (j) inn i midten slik at de 
overlapper porthalvdelene, en på toppen og en på bunnen, i hvert tilfelle bør klemmen monteres 
fra bunnen, se bilde 2 og 3.

       Bilde 2       Bilde 3

Før toppklemmene (k) inn i toppbraketten og monter løst med 4 skruehylser (d). Gjenta for bun-
nklemmene med delene (l), som er formet for å passe mellom portens vertikale stenger. Sikre alle 
skruene med en stjerneskrutrekker.

1a. MONTERING AV HENGSLENE
Bruk den medfølgende malen merket (B) til å merke skruehullposisjonene, og monter topp- og 
bunnhengslene kun med bunnfestet på dette stadiet. Bruk skruer (i) hvis egnet. Se bilde 4 og 5. 
Merk at det er viktig at malen er plassert vertikalt, og med basen i flukt med gulvet. Høyden på 
festene er en viktig sikkerhetsfunksjon.

       Bilde 4       Bilde 5

        lange skruer
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1b. FITTING OF THE LATCHES
IMPORTANT:
If fitting the gate at top of stairs always use the direction stoppers (m) These should be used to 
prevent the gate from opening out over the stairs, which can lead to a dangerous situation. Prior 
to mounting the latches onto the wall or frame, insert the stoppers in whichever side of the top 
and bottom latches (e & h) is required. See pictures 6a-h.

Bilde 6a     Bilde 6b         Bilde 6c        Bilde 6d    Bilde 6e     Bilde 6f       Bilde 6g      Bilde 6h

Bruk den av malen merket «A» til å markere tilsvarende hull for topp- og bunnhengslene, og fest 
på plass med skruer (i) hvis passende.

       Bilde 7          Bilde 8            Bilde 9

2. ALTERNATIVE MONTERINGSPOSISJONER
Beslagene i dette settet muliggjør montering av porten i forskjellige vinkler på tvers av en åpning, 
eller over forsiden av en åpning, gitt at profilen for dørrammen/karmen er egnet. Du bør prøve por-
ten og beslagene før drilling for å sikre at du kan oppnå en tilfredsstillende tilpasning. Vinkelmon-
teringer er nøyaktig som over, men for montering over forsiden av en åpning, se bilde 10 - 10.4.

       Bilde 10

        10.1           10.2             10.3   10.4
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For montering over forsiden av en åpning plasseres de to portdelene sammen. Sikre at de gjenge-
de spindlene er på motsatte ender. Trekk ut begge sett med spindler til maksimalt 30 mm utenfor 
porten.

Ikke lås på dette stadiet.

Artikkel (j), topp- og bunnmonteringsklemmer, kan kun monteres når stengene på begge porthalv-
deler er innrettet. Før klemmebrakettene inn i midten slik at de overlapper porthalvdelene, en på 
toppen og en på bunnen. I hvert tilfelle bør klemmen monteres fra bunnen, se bilde 2 og 3.

2a. MONTERING AV LÅSER OG HENGSLER
Bruk den medfølgende malen og installer brakettene som i bilde 4 og 5. Merk at hengslene kan 
monteres enten til venstre eller høyre.

3. ENDELIG MONTERING
Plasser hengselspindlene på porten, over topp- og bunnhengselbraketter (a). Monter hengseltopp-
delene (c) med skruene (i), om egnet

       Bilde 11    Bilde 12

Juster låsespindlene slik at de kan skli inn i topp- og bunnlås.

       Bilde 13    Bilde 14

Kontroller at lås- og hengselmonteringer fungerer. Juster med spindlene for å oppnå jevn kjøring. 
For å åpne porten trykkes låsen nedover med tommelen, og porten løftes ut av koppene.

Når porten lukkes må det sjekkes at begge spindlene er i koppene og at topplåsen er sikret. Stram 
låsemutrene på alle 4 spindler med skrunøkkelen (h). Kontroller drift igjen. PORTEN DIN ER NÅ 
KLAR TIL BRUK.

Du bør kontrollere stramheten i beslagene og låsemutrene periodisk, og 
sikre at porten er sikkert og fungerer korrekt.

NO
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固定于墙壁上的可调宽度门护栏。可安装于楼梯口前面或者不同角度的固体表面。

重要：仔细阅读安装说明书，并保留以供将来
参考。
请仔细阅读说明书全部内容，否则可能会损坏门护栏，甚至造成儿童受
伤。打开产品包装后，请仔细检查所有零件。
警告
本产品是为保护两岁以下的儿童设计的，也是针对两岁以下的儿童进行检测的。但是请注意观察您孩子自身的
生长发育状况，因为不同儿童即使在相同年龄段发育也会不同。当您的孩子能开关或攀爬此门护栏时，请勿使
用本产品。
未正确的安装此门护栏可能会有危险。
若出现任何零件损坏或者缺失时，请勿使用此门护栏。
请勿将此门护栏安装于窗户上。
本产品仅供室内使用。
若您的孩子可攀爬此门护栏，请立即停止使用本产品。

产品信息
门护栏可调宽度：66-110厘米。
若安装在明显窄于66厘米的开口，会将整个开口挡住。
可安装于门框内侧，楼梯口顶部或者底部以及各种角度的开口。
若安装门护栏于墙壁、门框或者楼梯柱，请确保其必须足够牢固与结实，而且表面不能有脏污。若安装于砖
墙、石膏板墙或者其他平面时，需要先将木条固定在其表面，然后将门护栏固定在木条上。
零件包中的螺丝仅可用于将产品锁定在木板上。
请保留说明书以供将来参考，保留扳手以供将来使用。
此门护栏需要手动开关门。请随手正确关门。
请按照安装说明书安装，此门护栏通过 EN1930:2011测试。

请留意一下信息：
若将门护栏安装于楼梯口，请根据如下说明正确安装，否则不但无法对您的孩子起
到保护作用，反而适得其反。
若将门护栏安装于楼梯顶部时，请安装在楼梯口，切勿安装在台阶上。见图A。
若将门护栏安装于楼梯底部，请将门栏安装于最底部的台阶上。见图B。
若此门护栏被披露有安全事故发生，请立即停止使用此门护栏。
请知悉本产品不一定能够防止意外安全事故的发生。
请勿将您的孩子置于无人照看的危险中。
当完成安装后，请再次阅读说明并检查此门护栏是安装正确和牢固的。
若此门护栏出现任何损坏，请立即停止使用。
请勿在此门护栏上悬挂或绑系玩具。
请勿让您的孩子晃动此门护栏。
请勿使用非本产品的零件。
请勿攀爬此门护栏，并随手关好门。
请随手关好门。
请定期查看此门户栏的安装情况和相关零件。如果需要，请根据安装说明书进行调
整。
请勿让您的孩子攀爬此门护栏，因为此行为会有危险。
请用湿抹布对门护栏进行清洁。
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零件明细：

固定座下-2个

挂钩螺杆-2个， 已同螺母一起安装在铁栏上。

固定座上盖-2个

母螺丝-8个

上卡座

定位螺杆-已安装于铁栏上。

扳手

下卡座

自攻螺丝-6个短的，2个长的。

铁管固定底座

铁管固定面盖上

铁管固定面盖下

单边挡块

铁栏(n) 含已组装在上面的两个挂钩螺杆（b）。
铁栏(o) 含已组装在上面的两个定位螺杆（f）。
定位贴纸- 1片

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)            x2  x6  
 

(j)

(k)

(l)

(m)
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门护栏安装

       图1

 
 最大间距60毫米       最大间距60毫米

通常可安装在门框上或者开口内侧，将两片铁栏叠放在一起。确保可调螺杆在初始位置。两种螺杆
调整不可超出铁栏30毫米。此时请勿锁定两片铁栏。保证两片铁栏重叠在一起时，管塞的平面接触
另外一片门栏，即可看到管塞的弧面。

门护栏安装需求的位置，滑动分开两片铁栏至两边铁栏杆数相同且与开口间隙在30-60毫米之间
时，将两片铁栏组装在一起。在两片铁栏重叠的中间位置，上下各插入铁管固定底座（j）。组装
时，从底部组装。见图2&3。

       图2        图3

将铁管固定面盖上（k）插入铁栏顶部横管，然后用母螺丝锁上(无需锁紧)。使用铁管固定面盖下
（l）（可紧密配合铁栏管），重复以上锁定方式锁定。用十字螺丝刀锁紧。

1a固定座安装
将提供的定位贴纸贴（B）在安装处，并在螺丝孔处做好标记，并跟据标记安装固定座和固定座上
盖。此时，仅先安装固定座。参考图4和图5。请注意保证定位贴纸保持垂直并与地面齐平。安装高
度同样是非常重要的安全因素。

       图4        图5

        长螺丝 
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1b. 安装上卡座的重要性：
若将此门护栏装于楼梯口，请务必安装单边挡块（m）。单边挡块是用来防止门开向楼梯，避免因
此产生的危险发生。先将挡块安装在上卡座（e）和下卡座（h）上，然后再将卡座固定于墙体或门
框上。请参照图6a-h。

图6a     图6b           图6c           图6d    图6e       图6f             图6g          图6h

使用定位贴纸A边，对上、下卡座孔位做定位，（如果自攻螺丝适合）然后用自攻螺丝（i）锁紧。

       图7               图8           图9

可选择安装位置
此门护栏可以通过配件以任意角度安装在开口内侧，主要还是以安装在适合的门框上为主。为保证
安装质量，在钻孔前先确定门栏以及相关配件的安装位置。直线安装可根据以上说明进行安装，对
于需要横跨开口的位置安装时，请参照图10-10.4。

       图10

       10.1                 10.2                      10.3               10.4
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将门护栏横跨开口安装时，将两片铁栏叠放在一起。确保可调螺杆在初始位置。两种螺杆调整不可
超出铁栏30毫米。

此时请勿锁定两片铁栏 。

只有当两片门栏的栏杆完全重合时，零件（j）铁管固定底座才能组装于上下横杆。在两片铁栏重叠
的中间位置，上下各插入铁管固定座。组装时，从底部组装。见图2&3 。

2a安装挂钩螺杆和固定座。
根据图4&5，使用定位贴纸安装固定座。注意：固定座可根据使用习惯安装在左边或右边。

3. 最后一步安装
将挂钩螺杆安装在门护栏上，并挂于固定座上。将挂钩螺杆固定座上盖装在固定座上，（如果合
适）并用自攻螺丝（i）锁紧。

       图11     图12

调整定位螺杆，是其滑进上、下卡座。

       图13     图14

检查定位螺杆是否完全组装于卡座内。通过调整定位螺杆，使开关门顺畅。开门时，先用拇指按上
卡座的按钮，然后将门护栏从卡座中提出。

关闭门栏时，请确保上下定位螺杆均在卡座内，并且上定位螺杆有锁定在上卡座内。用扳手（h）
将定位螺杆和挂钩螺杆锁紧。重新检查开关操作。此门护栏已安装成功，请您放心使用。

定期检查相关配件和螺母的松紧度，确保此门护栏安装牢固且功能良好。
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Удлиняющиеся ворота безопасности для крепления на стенах. Устройство можно устанавливать в дверных проёмах и у 
лестниц, перед различными проёмами или между твёрдыми поверхностями под разным углом.

ЭТО ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И 
СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ХРАНИТЕ 
ИХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции! Несоблюдение инструкций может привести к повреждению ворот, а в самом 
худшем случае — к травмированию вашего ребёнка. При распаковке ворот тщательно проверьте наличие всех составных частей.

ВНИМАНИЕ!
Эти ворота были разработаны и проверены в работе для детей в возрасте до 2 лет. Однако, необходимо постоянно сверяться с данным 
руководством в соответствии с индивидуальным уровнем развития вашего ребёнка. Индивидуальные умения и навыки развиваются у 
детей в разном возрасте, и если ваш ребёнок уже может управлять воротами или залезать на них, использовать это устройство больше 
не стоит.
• Неправильная установка или расположение этого барьера безопасности может быть опасной.
• Не используйте барьер безопасности в случае повреждения или отсутствия любых его компонентов.
• Этот барьер безопасности нельзя устанавливать перед окнами.
• Эти ворота безопасности подходят только для домашнего использования.
• Прекратите использование барьера, если ваш ребёнок уже может залезать на него.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
• Ворота удлиняются с 66 до 110 см
• Для проемов шириной меньше 66 см возможна установка ворот перед проемом.
• Ворота можно установить с внутренней стороны дверных рам и наличников, на верхней или нижней площадке лестницы и перед 

различными проёмами под разным углом.
• Убедитесь в том, что поверхность стены, дверная рама или балка лестницы, к которой вы прикрепляете ворота, достаточно крепкая 

и надёжная. Предварительно очистите эту поверхность от грязи и жира. При установке на кирпичную, гипсокартонную или другую 
поверхность может потребоваться сначала установить на такую поверхность деревянную рейку.

• Винты, поставляемые в комплекте, подходят только для деревянных поверхностей. При креплении устройства на кирпич или 
гипсокартон необходимо будет дополнительно приобрести соответствующие крепления и винты.

• Храните эту инструкцию и гаечный ключ в безопасном месте для использования в дальнейшем.
• Эти ворота оснащены ручным механизмом блокировки. После использования необходимо всегда правильно закрывать этот 

механизм.
• При установке в соответствии с инструкциями эти ворота соответствуют стандарту EN1930:2011

Пожалуйста, помните о следующем:
• Неправильное расположение барьера безопасности по отношению к лестнице может ухудшить 

безопасность ваших детей.
• При использовании барьера безопасности на верхней площадке лестницы его не следует 

устанавливать ниже верхнего уровня. См. рис. A
• При использовании барьера безопасности на нижней площадке лестницы его следует по 

возможности устанавливать на уровне самой низкой ступени. См. рис. B
• Если имело место какое-либо происшествие с этими воротами, их больше не следует использовать.
• Пожалуйста, помните о том, что это устройство само по себе не всегда может предотвращать 

несчастные случаи и происшествия.
• Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!
• После установки ворот прочитайте инструкции снова и проверьте, насколько надёжно и правильно 

были установлены ворота.
• Если ворота были повреждены, их больше не следует использовать.
• Не вешайте и не привязывайте игрушки к любым частям этих ворот.
• Никогда не позволяйте вашим детям качаться на воротах.
• Используйте только оригинальные запасные части для этого устройства.
• Никогда не перелезайте через ворота: для прохода всегда открывайте их.
• После использования храните ворота в закрытом и закреплённом виде.
• Периодически проверяйте надёжность креплений и общее состояние компонентов устройства. При 

необходимости отрегулируйте крепления в соответствии с настоящим руководством пользователя.
• Не позволяйте старшим детям лазить по воротам, поскольку это может быть опасно.
• Периодически протирайте изделие тряпочкой, смоченной в мягком чистящем средстве. 
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Список частей

2 нижние петли

2 оси петель с контргайками, уже установленные в ворота

2 верхние части для нижних петель

8 резьбовых муфт

1 замок с блокировкой

2 оси замка с контргайками, уже установленные в ворота.

1 гаечный ключ

1 нижняя блокировочная скоба

8 крепёжных винтов — 6 коротких и 2 длинных

2 зажимные скобы для сборки

2 верхних зажима

2 нижних зажима

2 ограничителя направления

1 секция ворот с (о) с двумя осями петель (б)
1 секция ворот (п) с двумя осями замка (е)
1 образец

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)

(и)               6    2

(к)

(л)

(м)

(н)

RUS



29

УСТАНОВКА И СБОРКА ВОРОТ

       Рис. 1

               Макс. 60 м            Макс. 60 м

Для удобной установки с внутренней части дверной рамы или перед внутренней частью проёма разместите две 
секции ворот вместе. Убедитесь, что соединительные оси находятся в разных концах. Вытяните обе оси максимум 
на 30 мм из ворот. На этом этапе не блокируйте устройство. Убедитесь, что зубчатые торцевые заглушки 
обеспечивают плавный переход от одной половины ворот к другой.

После того как ворота будут установлены в нужном месте, раздвиньте их половины до тех пор, пока 
вертикальные решётки на каждой половине не выровняются, и расстояние между самыми удалёнными от центра 
вертикальными решётками и краями проёмов не составит 30 — 60 мм с каждой стороны. Вставьте зажимные 
скобы (к) по центру на перекрытии половин ворот, одну вверху и одну внизу. В обоих случаях необходимо 
устанавливать скобу с нижней точки, см. рис. 2 и 3.

       Рис. 2               (л)      Рис. 3            (м)

   (г)
        (г)

Вставьте верхние зажимы (л) в верхнюю скобу и не туго соедините их с помощью 4 резьбовых муфт (г). Повторите 
это для нижних зажимов, используя части (м), которые устроены таким образом, чтобы их можно быть 
установить между вертикальными решётками ворот. Надёжно закрепите все винты с помощью отвёртки Philips.

1a. УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ
Используя шаблон, входящий в комплект поставки и помеченный буквой (Б), отметьте расположение отверстий 
винтов и установите верхние и нижние петли, используя нижнее крепление только на этом этапе. Используйте 
подходящие винты (и). См. рис. 4 и 5. Помните о том, что важно собирать устройство в вертикальном положении 
и так, чтобы его основание находилось на одном уровне с полом. Высота креплений является важной мерой по 
обеспечению безопасности.

       Рис. 4       Рис. 5

        длинные винты
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1.б УСТАНОВКА ЗАМКОВ - ЭТО ВАЖНО:
При установке ворот в верхней части лестницы всегда используйте ограничители направления (н), которые 
позволяют предотвратить опасное открытие ворот в сторону лестницы. Перед установкой замков на стену или 
раму вставьте ограничители с нужной стороны верхнего и нижнего замка (д) и (з). См. рис. 6а-з.

Рис. 6а        Рис. 6б                 Рис. 6в                   Рис. 6г      Рис. 6д           Рис. 6е                 Рис. 6ж              Рис. 6з

Используя часть образца, отмеченную буквой «А», отметьте соответствующие отверстия для верхнего и нижнего 
замка и закрепите их на место, используя подходящие винты (и).

       Рис. 7                      Рис. 8                 Рис. 9

2. ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Крепления, входящие в комплект поставки, также позволяют устанавливать ворота под разным углом перед 
различными проёмами, в зависимости от конкретного дверного проёма / наличника. Рекомендуем примерить 
ворота и представить расположение креплений на нужном месте перед тем, как сверлить отверстия, чтобы 
получить в итоге приемлемый вид и расположение устройства. Установка под углом осуществляется так, как 
описано выше; но для установки перед различными проёмами см. рис. 10 —- 10.4.

       Рис. 10

        10.1              10.2                    10.3   10.4
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Чтобы установить ворота перед проёмом, расположите две секции ворот вместе. Убедитесь, что соединительные 
оси находятся в разных концах. Вытяните обе оси максимум на 30 мм из ворот.

На этом этапе не блокируйте устройство. 

Деталь (к), верхние и нижние зажимы для сборки, можно будет установить только после того, как решётки на 
обеих половинах ворот будут выравнены. Вставьте зажимные скобы (к) по центру на перекрытие половин ворот, 
одну вверху и одну внизу. В обоих случаях необходимо устанавливать скобу с нижней точки, см. рис. 2 и 3.

2a. УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ
Используя образец, входящий в комплект поставки, установите скобы, как показано на рис. 4 и 5. Обратите 
внимание: петли можно установить слева, либо справа.

3. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Разместите оси петель в воротах, над верхней и нижней петлевыми скобами (a). Установите верхние части для 
петли (в), используя подходящие винты (и)

       Рис. 11    Рис. 12

Отрегулируйте оси замка так, чтобы они могли скользить в верхний и нижний замок с блокировкой.

       Рис. 13    Рис. 14

Проверьте, как работает замок и петли в сборе. Отрегулируйте устройство, используя оси, чтобы добиться 
плавной работы. Для того чтобы открыть ворота, нажмите на замок сверху вниз большим пальцем и поднимите 
ворота из скоб.

При закрытии ворот убедитесь, что обе оси находятся в чашках и что верхний замок надёжно заперт. Используя 
гаечный ключ (з), плотно закрутите элементы блокировки на всех 4 осях. Ещё раз проверьте работу устройства. 
ТЕПЕРЬ ВАШИ ВОРОТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Мы рекомендуем периодически проверять надёжность креплений и контргаек, а также убеждаться в 
том, что ворота по-прежнему обеспечивают безопасность и правильно функционируют.
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SAFE
s i n c e  1 9 4 7  

www.safeandcareco.com

Made in China

www.safeandcareco.com

Safety is our first thought

We have for more than two decades been dedicated find 
ways to reduce hazards around toddlers in the home.
Our products are not substitution for parental care and 
supervision, but we try to give parents peace of mind by 
providing products developed specifically to reduce hazards 
and manufactured to meet only the most strict 
requirements and highest level of quality.

Safe and Care co - we do what we do best always striving 
to be better through constant improvements.

UK

Sikkerhet er det første vi tenker på

I over to tiår har vi vært dedikerte til å finne måter å 
redusere farer rundt småbarn i hjemmet på.
Våre produkter erstatter ikke foreldres omsorg og tilsyn, 
men vi prøver å gi foreldre sinnsro ved å levere produkter 
spesifikt utviklet for å redusere farer, og produsert til å 
møte de strengeste krav og høyeste kvalitetsnivåer.

Safe and Care Co - vi gjør det vi gjør best, og prøver alltid å 
bli bedre gjennom konstante forbedringer.

NO

安全是我们的首要考虑的因素

我们寻求通过一些方式以减少儿童因在家中所存在的危
险而造成的伤害，我们致力于这一领域已有20多年。

我们的产品并不能替代父母的关心和监护，但是我们将
通过这些专门为减少儿童所受到的伤害而设计，生产并
符合最为严格要求的优质产品，让父母安心，省心。

Safe and Care Co- 我们将尽我们所能，通过不断地改
善，做得更好。

ZH

Sikkerhed er vores vigtigste fokus

I mere end to årtier har vi gjort vores bedste for at bidrage 
til at mindske risikoen for ulykker i hjemmet for børn.
Vores produkter er ikke erstatning for forældres omsorg og 
overvågning, men vi håber at kunne bidrage til en større 
følelse af tryghed ved at levere produkter, der er specielt 
udviklet og produceret med børnesikkerhed for øje. Og alle 
vore produkter er underlagt de strengeste kvalitetskrav.

Safe and Care co - vi gør det, vi er gode til, og vi vil være 
bedre dag for dag.

DK

Säkerhet är vår första tanke

Vi har i över två årtionden gjort vårt yttersta för att minska och 
förhindra risken för skador och olyckor i hemmet för våra barn. Våra 
produkter ersätter inte föräldrarnas ansvar för uppsikt och 
övervakning över sina barn men vi hoppas kunna ge en trygghet 
genom att leverera produkter som är speciellt utvecklade och 
producerade med barnens säkerhet för ögonen.
Alla våra produkter är testade och följer de strängaste och högsta 
kvalitetskraven.

Safe and Care Co - vi gör det vi är bäst på och vi strävar efter att bli 
ännu bättre genom att hela tiden utveckla oss själva och våra 
produkter.

SE

Безопасность для нас— прежде всего

В течение более чем двух десятилетий мы работаем для того, чтобы находить 
способы уберегать детей от различных опасностей, которые их подстерегают в 
повседневной жизни дома.
Наша продукция, конечно же, не сможет заменить родительскую заботу и 
надзор, однако она позволит вам обрести спокойствие и уверенность в том, что 
вашему ребёнку ничто не угрожает. Наша продукция была специально 
разработана таким образом, чтобы сокращать различные риски и опасности для 
ребёнка в доме, и соответствует самым строгим требованиям в области 
высочайшего уровня качества.
Safe and Care Co: мы занимаемся тем, что у нас получается лучше всего, и 
постоянно стараемся совершенствоваться.
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